
رر((   ددَرا رة روَرال رر خخ دن (( الجنة ) أي) َرال خإ ره رف دل دد َرال رع خت رأ رنتا خس حح مم حل دن خل مك حن خم
ررَرا(( الرخرة ) بإرادة) حج رأ رمتا   خظمي حن (( بالنندنيا بنندأ وإنمننا الجنننة  أي)) رع خإ

دن مت حن رن مك حد خر رة مت رميتا رح حل رميتا َرا حن دد يتعلننق مننا وهي بالنفقة يطالبن كن  لنهن)) َرال
حن بالدنيا خإ رو دن ((  مت حن رن مك حد خر ره مت دل مه َرال رل مسلو رر رر رو ددَرا رة روَرال رر خخ هننو ) وهذا) َرال
دن(( لهن الثانية الحال خإ رف ره   دل دد َرال رعع خت رأ رنتا خسع حح مم حل دن خل مكع حن يقننل ) ولننم) خم

الرادة هذه أن ليتبين الضمار موضع في فأظهر للمحسنات قال بل لكن
الحسان من ذلك فإن الرخرة والدار ورسوله الله أردن إذا وأنهن إحسان

اا منهننن للمحسنننات أعنند الله فإن اا أجننر ليسننت ) هنننا) (( من و عظيمنن
والنندار ورسننوله اللننه كلهننن أردن لننو مننا فتشننمل للبيان ولكنها للتبعيض

اا لهن يعد الله فإن الرخرة اا جميع نسننائه بأحب بدأ ما أول فبدأ عظيما أجر
تسععتعجلي أل علميك ل(  لهننا وقننال عنهننا اللننه رضي عائشة وهي إليه

أريند وتقنول تتعجنل أنهنا صنغيرة شنابة إنها ) رخاف أبلويك فتستأمري
ومعلننوم تسننتأذنهما يعني أبويها تستأمر حتى تتعجل أل منها فطلب الدنيا

والنندار ورسننوله اللننه علننى وزينتها الدنيا تختار أن لها يريدان ل أبويها أن
بعينندة نظننرة سنننها صننغر علننى لهننا كننان عنهننا اللننه رضي ولكنها الرخرة
فينه أشناور هنذا "يعني أبلوي أستأمر هذَرا أفي"  الله رسول يا فقالت

تخععبر ل ولكععن َرالخععرة وَرالععدَرار ورسععلوله َرالله أريد إنمتا ل"  أبوي
بعثت ( إنمتا:  والسلم الصلة عليه النبي قال " نعم قلت بمتا نستائك
رَرا رتا ل مميسر رتا ول متعنت  لكن) فسأخبرهتا تسألني َرامرأة وأي معنت

وَرالععدَرار ورسلوله َرالله تريد إنهتا"  تقول امرأة كل سألنه ما نسائه كل
عليننه كان ما على عنهن الله رضي الكاملة الحال على " فصرن َرالخرة
ومع اليد ذات وقلة العيش شظف من والسلم الصلة عليه الله الرسول

نن الله وفقهن هذا ارختار أن برسوله الله عناية من شك بل وهذا عليهن وم
دل (( ل:  لننه قننال اللننه أن جزاؤهننن فكننان النسا ء هؤل ء مثل له خح رك ري رلع

مء رستا نن حن َرال مد خم حع حن رول رب رل رأ دد رب دن رت خه حن خب جج خم روَرا حز حلو رأ رل رك رو رب رج حع دن رأ مه من حس مح
دل حت رمتا خإ رك رل رك رم منعع خممي ورسننوله اللننه ارخننترن اللتنني النسننوة ) فهننؤل ء) ري

النندنيوي الجننزا ء هنذا الرخنرة ثواب في ما مع رخيرن أن بعد الرخرة والدار
واحنندة يبنندل أو النسننا ء مننن بأحنند ذلننك بعنند يننتزوج أن  منع الرسول أن

حن رول((  جديدة بامرأة رل رأ دد رب دن رت خه حن خب جج خم روَرا حز حلو رأ رل رك رو رب رج حع دن رأ مه من حس مح
دل حت رمتا خإ رك رل رك رم من خممي رن ري ركتا مه رو دل رل ى َرال نل رع جء مك حي ربتا رش خقمي : )[الحننزاب) رر
 . أعلم والله]52
جة((  رش خح رفتا جة خب رن نمي رب نمينة وكسرها اليا ء ) بفتح) مم دمينة) ) (( مب ) أي) (( مب
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)) (( يضعف بالتضننعيف قننرا ءة ) وفنني) (( يضتاعف بينة هي أو بينت
ونصننب التشننديد مننع أي معه ) بالنون) (( نضعف أرخرى وفي بالتشديد
اا ) ففيها) َرالعذَراب لهتا (( نضعف  العذاب (( يضتاعف قرا ءات ثل ث إذ

يكننون الولييننن القرا ءتيننن ) فعلننى) (( نضعععف) و) (( يضعععف ) و)
فاعل نائب بالرفع العذاب ) أي) يضعف أو (( يضتاعف بالرفع العذاب
أنننه علننى بالنصننب العننذاب ) يكننون) (( نضعف الثالثننة القننرا ءة وعلى

رب لهععتا (( نضعف تقول به مفعول عننذاب ) ضننعفي) ضعععفمين َرالعععذَرا
رن (( مثليننه أي غيرهن ركتا رك رو خلعع رلعع ى رذ خه رع دلعع ررَرا َرال خسععمي ريععتا )) ري رء ((  رسععتا خن
ني خب دن اا وجل عز الله من ) الندا ء)  َرال الله صلى الرسول زوجات إلى موجه

سننيلقى مننا علننى ولتنننبيههن إليهننن سننيوجه مننا لهمية وذلك وسلم عليه
حن((  إليهن خت رم حأ دن ري مك حن جة خم رش خح رفتا وفعننل شننرطية ) هننذه) (( من) ) خب

حن(( :  وقننوله الشننرط ) جننواب) (( يضععتاعف) و) (( يأت الشرط رمعع
خت حأ دن ري مك حن جة خم رش خح رفتا بالفاحشننة المننراد هننل ؟ بالفاحشننة المننراد ) ما) خب
رسننول علننى فيننه والمتطنناول البننذي ء الكلم بالفاحشة المراد أو ؟ الزنا
؟ وهننذا بهننذا المننراد أو المننرو ءة عن والخارج وسلم عليه الله صلى الله
الفاحشننة أن مننع الزنننا بننه يراد ول الرخير المراد أن العلم أهل بعض قال
اا القرآن في تأتي اا وتأتي الزنا بها مراد والتطنناول اللسننان بذا ءة بها مراد

ختععي:  تعننالى اللننه قننال دل روَرال رن ((  ختمي حأ رة ريعع رشعع خح رفتا حل حن َرا حم خمعع مك خئ رسععتا خن
مدوَرا خه حش رت حس دن رفتا خه حمي رل رة رع رع رب حر أ

حم ر مك حن بالفاحشة المراد ما]15: )[النسا ء) خم
دن ل ((:  تعالى وقال الزنا ؟ هنا مه مجلو خر حخ حن مت دن خمعع خه خت مميععلو رن رول مب حجعع مر حخ ري
دل حن خإ رن رأ ختمي حأ جة ري رشعع خح رفتا جة خب رنعع نمي رب هنننا بالفاحشننة والمننراد]1: )[الطل ق) مم

بكلمننات تننأتي سننليطته اللسننان بذيئة كانت فإذا وسلطته اللسان بذا ءة
هننذه طيب العدة أثنا ء البيت من يخرجها أن فلزوجها المرو ءة عن رخارجة

هنني الننتي والفاحشننة الزنننا هنني الننتي الفاحشة تشمل بأنها قلنا إن الية
وقننوعه يلننزم ل الشننرط لن بهننم يقع أنه يعني ل ذلك فإن اللسان بذا ءة
حل:  تعننالى اللننه قننال كمننا مقعع حن ((  رن خإ خن ركععتا رمعع حح در دد خلل رلعع رنععتا رو رأ مل رف دو رأ

رن خدي خب رعتا حل حلو ؟ ذلك يمكن وهل]81: )[الزرخرف) َرا رل رن ((  رمتا ركتا خه دة خفمي رهعع خل آ
دل مه خإ دل رتتا َرال رد رسعع رف حن (( يمكننن ل ؟ ذلننك يمكننن هننل]22: )[النبيننا ء) رل خئعع رل

رت حك رر حش دن رأ رط رب حح رمي رك رل مل رم اا هننذا يمكننن ل]65: )[الزمننر) رع فالتيننان أيضنن
اا بالشي ء فلتكن هذا وعلى الشرط وقوع جواز منه يلزم ل بالشرط معلق

حن((  الية خت رم حأ دن ري مك حن جة خم رش خح رفتا شي ء هذا لكن للزنا شاملة ) فلتكن) خب
والخننروج اللسننان سننلطة هنني بالفاحشننة المننراد إن قلنننا إذا أمننا محال
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أمهننات مننن حننتى النسا ء من يقع قد فهذا والمرو ءة المألوف عن بالقول
طبيعننة مننن لنننه ذلننك فنني عليهننن عيننب ول عنهننن اللننه رضي المؤمنين

وعنندم اللسننان حفننظ وعنندم الغيننرة النسننا ء طبيعننة من ، الغيرة النسا ء
حن(( :  يقننول وجننل عننز الله فإن كان وأيا بالمور التأني خت رم حأ دن ريعع مكعع حن خم

جة رش خح رفتا جة خب رن نمي رب حف مم رع رضععتا رهععتا مي مب رل رذَرا رععع حل خن َرا حمي رف حع لشننرفها ) وذلننك) خضعع
زنت إذا ولهذا غيرها من الذنب من أعظم منها الذنب فكان منزلتها وعلو

علننى مننا نصننف إل عليهننا فليننس المننة زنننت وإذا ترجننم أو تجلنند الحننرة
فزوجننات الثانيننة مرتبننة وانحطاط الولى لشرف العذاب من المحصنات

ما المنيع والحصن والرفيع المقام من لهن والسلم الصلة عليه الرسول
((:  قننال فلهذا مبينة بفاحشة أتين إذا عليهن العذاب يضاعف أن يقتضي

حف رع رضتا رهتا مي مب رل رذَرا رع حل خن َرا حمي رف حع سننيئة ، سننيئة جننزا ء الجزا ء كان ) فإذا) خض
لزوجننات بالنسننبة المبينة الفاحشة هنا الله ذكر التي السيئة فجزا ء مثلها

حف((:  قننال فلهذا سيئتان جزاؤها سيئتان الرسول رع رضتا رهععتا مي مب رل رذَرا رععع حل َرا
خن حمي رف حع رن((  مرتين عليهم يكرر ) أي) خض ركتا رك رو خل العذاب تضعيف ) أي) رذ

اا الله على ذلك كان عليهن كننان العننذاب تضننعيف هو إليه فالمشار يسير
اا ذلك اا ليس الله على يسير علعع ى ذلععك وكتان((  قننال لمنناذا عليه صعب
رَرا َرالله نن يظن لئل )) ؟ يسمير أمننر لكننونه اللننه على صعب أمر هذا أن ظا

أن وجننل عننز اللننه فننبين وسلم عليه الله صلى محمد نبيه بزوجات يتعلق
أكننرم نسننب رخلقه وبين بينه ليس وتعالى سبحانه لن عليه يسير أمر هذا

دن ((:  تعالى الله قال كما له أتقاهم عنده الخلق حم خإ مكعع رم رر حك رد رأ حنعع خه خع دلعع َرال
حم مك رقتا حت  .]13: )[الحجرات) رأ

حن   رم رو حت ((  من حق دن ري مك حن خه خم دل خه خل خل مسلو رر حل رو رم حع رت رحتا رو خل رهتا رصتا خت حؤ رهتا من رر حج رأ

خن حمي رت در العذاب ضعف مبينة بفاحشة أتين إذا قلنا لما الول عكس ) هذا) رم
حن : فقال أرخرى جهة من بالعدل تعالى الله جازاهن عليهن رم رو حت ((  منعع حق ري
دن مك حن خه خم دل خه خل خل مسلو رر غيننر تعننالى لله القنوت ولكن ) يطع) (( يقنت) ) رو

وتننذلل عبننادة قنننوت للننه القنننوت والسلم الصلة عليه للرسول القنوت
الننزوج طاعننة قنننوت والسننلم الصننلة عليننه للرسننول والقنوت وتعظيم

حن(( :  وجل عز لله كقنوتهن هو وليس رم حت رو من حق دن ري مك حن خه خم دل خه خل خل مسععلو رر رو
حقوقه بأدا ء وسلم عليه الله صلى الله ولرسول والعبادة بالطاعة ) لله)

حن زوجته على للزوج تجب التي رم رو حت ((  من حق دن ري مكعع حن خه خم دلعع خه خل خل مسععلو رر )) رو
ال ) تعمل) صتالحتا (( وتعمل اا عم اا كان ما الصالح والعمل صالح رخالصنن

اا فنني الساسننيين الشننرطين بيننن جمع أنه يعني الصواب والخالص صواب
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وسلم عليه الله صلى الله لرسول والمتابعة لله الرخل ص وهما عبادة كل
لله يخلص ولم للرسول اتبع فمن الشرطين هذين من فيها لبد عبادة كل

عليننه الله صلى الرسول يتبع ولم لله أرخلص ومن ريا ء لنها باطلة فصلته
اا باطلة فصلته وسلم : والسننلم الصننلة عليننه لقننول باطلننة فعبادته أيض

رل عمععل ( مععن اا) رد فهععلو أمرنععتا علميععه لميععس عم همننا مننا ال خ  إذ
؟ العبادة صحة في الساسيان الشرطان
والمتابعة  الرخل صالطالب:

 الرخل ص مع فالمتابعة  نعمالشيخ: 
...الطالب:
؟ إرخل ص بدون متابعة وجد فإذا نعمالشيخ: 

يقبل لالطالب:  
المريننن مننن لبنند يقبننل ل متابعننة بل فننالرخل ص العمننل يقبل  لالشيخ: 

ال وجل عز الله ذكر ما كل وهكذا اا عم يتضننمن مننا بالصالح فالمراد صالح
رهتا(( :  وجننل عننز اللننه قننال الساسننيين الشننرطين هننذين خت حؤ رهععتا من رر حج رأ

خن حمي رت در ؟ لماذا باليا ء نؤتيها يقل ) لم) (( نؤتهتا)  ) رم
...الطالب:

الشنرط ) وجنواب) يقنت (( ومن:  قوله وهو الشرط جوابالشيخ:  
اا يكون فلمننا نؤتيهننا وأصله العلة حرف بحذف مجزوم هنا والفعل مجزوم
نصننبت ولهذا نعطها ) أي) (( نؤتهتا فمعنى نؤتها العلة حرف حذف جزم

رهععتا(( ) ) (( أجرهععتا ) والثنناني) (( هععتا الول المفعننول مفعننولين خت حؤ من
رهعتا رر حج خن رأ حميع رت در قننرا ءة وفنني النسننا ء مننن غيرهننن ثننواب مثلنني )  أي) رم

) و) (( تعمل في بالتحتانية
...: الطالب
) والقننرا ءة) (( يؤتهععتاو ) يعننني) (( نؤتهععتا ) وفي)  (( يعمل: الشيخ

(( نؤتهععتا و اللننه ) أي) (( يؤتهتاو  المؤلف اصطل ح حسب سبعية هذه
رهتا((  الله على ؟ من على يعود فالضمير نحن ) أي) خت حؤ رهتا من رر حج خن رأ حمي رت در رم
قنتننت فإذا ضعفين العذاب لها يضاعف مبينة بفاحشة أتت إذا أنها ) كما)

اا وعملت ورسوله لله الجننر وإيتننا ء مرتيننن أجرهننا تعننالى الله آتاها صالح
مسننائل عنندة فنني مرتيننن الجر تعالى الله أثبت فقد بغريب ليس مرتين

مثل
...: الطالب
رك :ل الشيخ خئ رل حو مأ رن ((  حلو رت حؤ حم مي مه رر حج خن رأ حميعع رت در رمععتا رم مروَرا خب رب رن رصعع مءو رر حد ريعع رو
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خة رن رس رح حل رة خبتا رئ نمي دس دمتا َرال خم حم رو مه رنتا حق رز رن رر مقلو خف وأرخننبر]54: )[القصننص) مين
ثننم بكتننابه آمن إذا الكتاب أهل من الرجل أن والسلم الصلة عليه النبي
وقنال مرتينن أجره يؤته تعالى الله فإن والسلم الصلة عليه بمحمد آمن
ريتا:  تعننالى قوله في العلم أهل من كثير رهععتا ((  دي رن رأ خذي دلعع منععلوَرا َرا رم مقععلوَرا آ دت َرا
ره دل منلوَرا َرال خم خه روآ خل مسلو رر حم خب مك خت حؤ خن مي حمي رل حف حن خك خه خم ختعع رم حح أن]28: [الحدينند)) رر
اللننه فضننل أن والمهننم مرتين غيرها على يضاعف المة هذه أجر هو هذا

. السباب من لسبب مرتين أجره العامل يثيب قد واسع تعالى
؟...: الطالب
. الحديث في : هذا الشيخ

 ؟...:  الطالب
رك قرأناهننا الننتي : هنني الشننيخ خئ رل حو مأ رن ((  حلو رتعع حؤ حم مي مهعع رر حج خن رأ حميعع رت در رمععتا رم خب
مروَرا رب رن رص مءو رر حد ري خة رو رن رسعع رح حل رة خبتا رئ نمي دسع دمعتا َرال خم حم رو مه رنععتا حق رز رن رر مقعلو خف * مين

رذَرا خإ معلوَرا رو خم رلو رس حغ دل مضلوَرا َرال رر حع .]55 :54)[القصص) عنه رأ
رنتا" (( :  يقول حد رت حع رأ رهتا رو رقتا رل حز رمتا خر خري لهتا هميأنتا )) أي  (( أعتدنتا)) رك

رتا )) عطتاء (( رزقتا رتا (( كريم رَرا )) حسن كننل فنني الكننرم "لن وكععثمير
اللبننن الكثيرة الجميلة الحسنة معناها الشاة من فالكريمة بحسبه موضع

 وهنا) أملوَرالهم كرَرائم و ( فإيتاك:  والسلم الصلة عليه قوله في كما
سسن الكثير العطا ء الكريم بالرز ق المراد كمننا يكون إنما وهذا الجميل الح
 ... تعالى الله قال " ثم زيتادة َرالجنة في"  المؤلف يقول

: لقننوله زوجنناته وسننلم عليننه اللننه صلى النبي تخيير وجوب منها يستفاد
ريتا رهتا ((  دي دي رأ خب دن حل َرال رك مق خج روَرا حز ) .) رخل
يخينر أن أمنره حينث عنه ودفاعه لرسوله تعالى الله حماية فوائدها ومن

النفقة. منه وطلبن عليه ضيقن لما التخيير هذا أزواجه
ارخننترن لنهن عنهن الله رضي المؤمنين أمهات فضائل بيان فوائدها ومن
الرخرة. والدار ورسوله الله

أن اللننه أمننره حيننث والسلم الصلة عليه النبي رخلق كمال فوائدها ومن
حن(( :  يقول دن خإ مت حن رن مك حد خر رة مت رميتا رح حل رميتا َرا حن دد رهتا َرال رت رن خزي رن رو حمي رل رعتا رت دن رف مكعع حع نت رم مأ

دن مك حح نر رس مأ رحتا رو ررَرا رل رس خممي علننى يوبخن أن الحال مقتضى كان  فإنما)) رج
رن((  قيل لكنه عليه يؤنبنا وأن ذلك حمي رل رعتا رت دن رف مك حع نت رم دن مأ مك حح نر رس مأ ) .) رو
لوارخنترن لغينره وسنلم علينه اللنه صنلى النبي زوجات حل فوائدها ومن

دن(( :  لقول وزينتها الدنيا الحياة مك حح نر رس مأ رحتا رو ررَرا رل رس خممي  . )) رج
حن بعدها التي الكريمة الية فوائد ومن خإ رو دن ((  مت حن رن مك حد خر ره مت دل مه َرال رل مسلو رر رو
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رر ددَرا رة روَرال رر خخ مننن الرخننرة والدار ورسوله الله إرادة أن فوائدها ) من) َرال
دن((:  لقوله الحسان خإ رف ره   دل دد َرال رع خت رأ رنتا خس حح مم حل دن خل مك حن ررَرا خم حجعع رمععتا رأ خظمي رع

((. 
لنننه الثننواب زيننادة فنني عظيننم أثننر لها النية أن الكريمة الية فوائد ومن
الطيبة.  والنية الرادة هذه على الثواب رتب

ريتا:  تعالى قال ثم رء ((  رستا ني خن خب دن حن َرال خت رم حأ دن ريعع مكعع حن جة خم رشعع خح رفتا جة خب رنعع نمي رب مم
حف رع رضتا رهتا مي مب رل رذَرا رع حل خن َرا حمي رف حع أن الكريمننة اليننة هننذه مننن ) يسننتفاد) خض

؟ يؤرخننذ أيننن مننن المقربيننن غير من الذنب من أشد المقربين من الذنب
حف(( :  الله قول من رع رضتا رهتا مي مب رل رذَرا رع حل خن َرا حمي رف حع ) .) خض

لكننون التامننة وسننلم عليننه اللننه صننلى النننبي فراش حماية فوائدها ومن
العننذاب لهننا يضنناعف اللننه فإن زوجاته من مبينة بفاحشة أتت إذا المرأة

قلنننا وسننوا ء وسننلم عليه الله صلى النبي فراش حماية أجل من ذلك كل
. اللسان بذا ءة بها المراد أو الزنا بالفاحشة المراد إن

فنني يشننا ء مننا يفعننل أن لننه وجننل عننز اللننه أن الكريمننة الية فوائد ومن
رن(( :  لقننوله هيننن عليننه المننر هننذا وأن والعقنناب الثواب مضاعفة ركتا رو

رك خل رل ى رذ خه رع دل ررَرا َرال خسمي  . )) ري
حن:  تعالى قال ثم رم رو حت ((  من حق دن ري مك حن خه خم دل خه خل خل مسععلو رر حل رو رمعع حع رت رحتا رو خل رصعتا

رهتا خت حؤ رهتا من رر حج خن رأ حمي رت در رنتا رم حد رت حع رأ رهتا رو رقتا رل حز رمععتا خر خري هننذه مننن  يسننتفاد)) رك
حيننث وسننلم عليننه اللننه صننلى النبي لزوجات عظيمة مزية الكريمة الية

ال عملت إذا المرأة كانت اا عم اللننه آتاهننا ورسننوله اللننه وأطنناعت صننالح
. مرتين أجرها

العننذاب لهننا ضننوعف لمننا عنندله وكمننال تعننالى اللننه عنندل منها ويستفاد
حف(( :  قننال ولهننذا والجننر الثننواب لها ضوعف رع رضتا رهععتا مي مب رل رذَرا رععع حل )) َرا

رهتا((:  قوله... خت حؤ من رهتا   رر حج خن رأ حمي رت در ) .) رم
اا فوائدها ومن صننلى الننبي أزواج منن المؤمنننات لهنؤل ء أعد الله أن أيض
اا لهن أعد وسلم عليه الله اا أجننر اا أي كريمنن ال كننثير اا جمي رهتا((  حسننن خت حؤ من

رهتا رر حج خن رأ حمي رت در رنتا رم حد رت حع رأ رهتا رو رقتا رل حز رمتا خر خري  .)) رك
اا بها فنبدأ الكريمة الية في المناقشة أما النندروس هننذه معكننم نتابع أيض

ريتا رهتا ((  دي دي رأ خب دن حل َرال رك مق خج روَرا حز حن رخل دن خإ متعع حن فنني القننول مقننول ) أيننن) مك
) . ) لزوَراجك (( قل:  قوله
ريتا:  وجل عز الله قال رء ((  رستا ني خن خب دن دن َرال مت حس جد رل رحعع رأ رن رك خء خمعع رسععتا نن خن َرال خإ

دن مت حمي رق دت رء ريتا(( ) ) َرا رستا ني خن خب دن بعنند وجننل عننز الله وجهه هنا ) الخطاب) َرال
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رء ريتا(( :  فقال نسائه إلى وجهه لرسوله وجهه أن رسععتا ني خن خبعع دن ) وهننذا) َرال
عليه الله صلى النبي لزوجات استقرت الزوجية أن على يدل التخيير بعد

رء ريتا(( :  بقننوله رخاطبهن ولهذا وسلم رسععتا ني خن خبعع دن دن َرال مت حسعع جد رل رحعع رأ رن رك خمعع
خء رستا نن حذفت السين سكنت لما لكنه ليس ) أصلها) (( لستن ) هذه) َرال

قننال كمننا يحننذف السنناكنين التقا ء عند اللين وحرف لين حرف لنها اليا ء
الكافية في الله رحمه مالك ابن

فحذفه لمينتا يكن وإن           سبق متا َراكسر َرالتقميتا ستاكنتان إن"  
" َراستحق

والسننلم الصننلة عليننه الرسننول زوجننات أن ) يعننني) كأحد (( لستن 
مننن كجماعة " وقوله َرالنستاء من كجمتاعة"  المؤلف يقول كأحد لسن

منن أحنند هننناك ليننس يعننني الفننرد علننى تطلننق أحد لن نظر فيه النسا ء
دن((  مثلكن النسا ء مت حس جد رل رح رأ رن رك خء خم رستا نن اا تشبهن ل ) أي) َرال اة أحد واحد
خن((  سواكن ) أي) َرالنستاء (( من:  وقوله النسا ء من فأكثر دن خإ متعع حمي رق دت َرا

المننراد هننذا اتقيتننن إن النسا ء من كأحد لستن يعني أعظم فإنكن ) الله)
فل حقيقة لله متقيات كنتن إن يعني التقوى على والغرا ء الحث بالشرط

مننن لهننن لمننا ؟ لمنناذا النسننا ء مننن كأحد فلستن بغيركن أنفسكن تقسن
مننن عليهننن فكان وسلم عليه الله صلى الله برسول التصال في المزية
اذا أزواجهنن فرش حماية من غيرهن على مما أعظم فراشه حماية ؟ لم
(( إن:  وقننوله مرتبتننه وعلننو وسننلم عليننه اللننه صننلى النننبي حق لعظم

وجنل عننز اللنه تقوى على والغرا ء الحث هنا بالشرط ) المراد) َراتقميتن
صننلى النننبي فننراش بيننن عظيننم فالفر ق بغيرهن أنفسهن يقسن ل حتى
الرسول زوجات من زوجة قذف من ولهذا غيره وفراش وسلم عليه الله

اا كان بالزنا وسلم عليه الله صلى يكننن لننم غيننره زوجننة قننذف ومن كافر
اا معننناه والسننلم الصننلة عليه الرسول زوجات من زوجة قذف لن كافر

فإن رخبيث بالله والعياذ وأنه وسلم عليه الله صلى الله رسول في الطعن
مت:  يقول الله رثتا خبمي رخ حل رن (( َرا خثمي خبمي رخ حل رن خل مثلو خبمي رخ حل خت روَرا رثتا خبمي رخ حل : )[الننننور) خل
أعظننم وسننلم عليننه اللننه صننلى النبي فراش حماية تكون هذا فعلى]26

اا دن(( :  قال ولهذا غيره فراش حماية من وجوب مت حس جد رل رح رأ رن رك خء خم رسععتا نن َرال
خن دن خإ مت حمي رق دت رن رفل(( ) ) َرا حع رض حخ خل رت حلو رق حل )) تخضعععن (( ل ) للرجننال) خبتا

ول تذللن ول تتطامن ل فالمعنى والخنوع والذل التطامن بمعنى الخضوع
الرجال مخاطبة في قولكن يكون ل يعني بالقول الرجال من لحد تخنعن
اا اا رقيقنن اا وضننيع دب بننالقول رخضننعت فننإذا فتنننة المننرأة لن ؟ لمنناذا هيننن
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شننرف مننن النسننان كان مهما يخاطبه الذي الرجل وبين بينها الشيطان
قال ولهذا تغره قد فإنها رخاضع بصوت رخاطبته إذا المرأة فإن نزاهة ومن
وديععن عقععل نتاقصععتات مععن رأيت ( متا:  والسلم الصلة عليه النبي

الفطننن الحننازم  الرجننل) إحععدَراكن مععن َرالحععتازم َرالرجل للب أذهب
((:  قننال ولهننذا المننرأة تننذهبه مننا مثل عقله أي لبه يذهب أحد ل الكيس

رن رفل حع رض حخ خل رت حلو رق حل مخاطبننة عننند تكننون أن المننرأة على يجب ) بل) خبتا
وظرافتننه القننول وليننن بننالقول الخضننوع عننن يكننون ما أبعد من الرجال
رع((:  قننوله وهو العظيم المر هذا إلى تؤدي بحيث رمعع حط رمي رف خذي   دلعع خفعي َرا
خه خب حل دض رق رر أو فاحشة بفعل إما فيكن يطمع ؟ ماذا ) في) (( يطمع) ) رم

له رخضعت إذا مرض قلبه في الذي النسان فإن بخطابهن والتلذذ بالتمتع
الشنيطان يغرينه حنتى مخاطبتهنا فني معهنا يسنتمر فنإنه بالقول المرأة
اا يوجد كما وفاحشة ولقا ء موعد ذلك بعد يحصل وربما السننفها ء من كثير
ال يفتح تجده الهواتف هذه وجود بعد سيما ول بالله والعياذ تجد الن أي مث

دأت امنرأة رخاطبته فإذا تكون نمرة الكلم معهنا ب حنتى الخاضنع اللينن ب
رع(( :  قال ولهذا به ويغريها بها يغريه الشيطان يغريه رم حط رمي خذي رف دل خفععي َرا
خه خب حل دض رق رر هنننا بننالمرض المننراد أن " والصواب "نفا ق المؤلف ) قال) رم
يكننون ل قنند المنننافقين بعننض لن النفا ق مرض ل والتمتع الشهوة مرض

هذا قلوبهم في يكون قد المؤمنين بعض أن كما الشي ء هذا نفوسهم في
(( المننرأة بصننوت والتلننذذ التمتننع مننرض هنننا بننالمرض فننالمراد الشي ء

رع رمعع حط رمي خذي رف دلعع خه خفععي َرا خبعع حل دض رق رر رن(( ) ) رمعع حلعع مق رل رو حلو رفععتا رقعع مرو حع )) رم
ضض ) فعننل) (( قلععن الرفننع بضننمير لتصنناله السننكون علننى مبننني مننا
المتحننرك الرفننع ضمير النسوة نون ، النسوة بنون لتصاله كذا المتحرك

 ؟ إبراهيم يا تقول إيش نعم
أمر : فعل الطالب
كنذا قلنن النسنا ء قلنت لنو إننك مع ماض فعل هي ما ، أمر : فعل الشيخ

ال قلن فقلت إليهن المر وجهت إذا لكن ماض فعل صار وكذا اا قو معروف
ال يقلننن بننأن أمرهننن بالقول الخضوع عن وتعالى سبحانه نهاهن لما ، قننو

اا نن يظن لئل معروف اا الرجل تخاطب ل المرأة أن ظا كننذلك وليننس مطلق
رن((  المعننروف بننالقول لكننن جننائزة للرجننال مخاطبتهننا المرأة بل حل مق رو

رل حلو رفتا رق مرو حع المننراد هننل بننالمعروف المننراد ومننا رخضننوع غيننر  مننن)) رم
أو والنسننا ء الرجننال مخاطبننة مننن الننناس بين عليه المتعارف بالمعروف

مننا إنننه قلنا لو الول لن الرخير المراد ؟ بمنكر ليس ما بالمعروف المراد
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اا هننذا لكننان والمننرأة الرجل بين الخطاب من عليه الناس يتعارف رخاضننع
ال فيوجد العراف لرختلف تخنناطب المننرأة أن عرفهننم من الناس من مث
بلد مننن السننف مع كثير في الن يوجد كما وتمازحه إليه وتضحك الرجل

معننه تقننف تجنندها تعرفننه ل الننذي الجنننبي الرجننل مع المرأة المسلمين
حننرام أنه لشك وهذا بالله والعياذ زوجها تخاطب كأنما وتضحك وتمازحه

اا الفجنور إلى دعوة وأنه المعروف المنراد إذ ا ب ا يعنني بمنكنر لينس م م
اا يكننون الننذي الكلم مننن ، وأقننره الشرع عرفه فنني الخضننوع عننن بعينند

رن(( :  وقننوله بننه والتلننذذ التمتننع وعننن القننول حل مق رل رو حلو رفععتا رقعع مرو حع )) رم
رل رتا و مصدر ) هذه) (( قلو هننذا لنننوع مبينننة فهنني ) صننفته) (( معروف

 المنكر. القول ل المعروف القول أنه وهو القول
الشرع؟ اقره مما عليه الناس يتعارف ما المعروف : القول الطالب
يتعنارف مننا كننل يقننر الشرع لن يكفي الشرع أقره ما قلنا إذا : ل الشيخ
حم:  تعننالى قوله مثل فالمعروف الحق يخالف ل مما الناس مت حن مك رر ((  حميعع رخ

جة دم حت مأ رج خر حخ خس مأ دنتا رن خلل مرو مم حأ خف رت مرو حع رم حل رن خبتا حلو ره حن رت خن رو خر رععع ركعع ممن حل )) َرا
 .]110: عمران [آل

؟ الحاجة بقدر بل... ليس المعروف القول : نقول الطالب
هذا يكفي وعرفه الشرع أقره ما هو المعروف القول أن قلنا : إذا الشيخ

 . أبين
 ؟ حاجة... بالمرأة اتصل رجل... : التحيات الطالب
. عليكم السلم فليقل بها اتصل إذا حاجة ماله ما : ل الشيخ

 ؟... : يقول الطالب
. طيبة ما هذه ل ، : ل الشيخ

 ؟ هذه الية...:  الطالب
. الهدى اتبع من على السلم يقول ما : وال الشيخ

 ؟...: الطالب
ألننو لن ، ألننو يقننول ل لكننن شي ء فيها ما عليكم السلم يقول : ل الشيخ

مننن ننناس يكلمننك حتى شائعة السف مع الن أنها مع النصارى تحية هذه
. ألو لك يقول المعرفة وأهل العلم أهل

 ل؟ وال يتكلم عليه يجب... التلفون يرفع اللي يتكلم : لزم الطالب
 يتكلم الذي ما هو : ل الشيخ

...: الطالب
. لزم هو ما : ل الشيخ 
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 ؟ سامي يا هنا الشرط فائدة ) ما) َراتقميتن (( إن
دن(( :  وتعننالى تبننارك قننال مت حسعع جد رل رحعع رأ رن رك خء خمعع رسععتا نن خن َرال دن خإ متعع حمي رق دت )) َرا

اللننه صننلى النبي لنسا ء والخصيصة الميزة الكريمة الية هذه من يستفاد
دن(( :  لقننوله وسننلم عليننه مت حس جد رل رح رأ رن رك خء خمعع رسععتا نن مننا قلننت ) فننإن) َرال

رسننول تحننت لنهننن فننالجواب ؟ النسا ء من كأحد لسن إنهن في الحكمة
قننال وقنند الخلننق من الطيبين أطيب هو الذي وسلم عليه الله صلى الله
مت:  تعالى الله ربتا نمي دط روَرال رن ((  خبمي نمي دط .]26: )[النور) خلل

مننن به اتصل من بشرف يشرف قد النسان أن الكريمة الية فوائد ومن
اللننه صننلى بالرسننول اتصننالهن المننؤمنين أمهننات شرف من ؟ تؤرخذ أين

الصننالح الجليس على وسلم عليه الله صلى النبي حث ولهذا وسلم عليه
وإمتا يبميعك وإمتا يحذيك أن إمتا َرالصتالح َرالجلميس مثل ( إن:  وقال

النسننان لن الصننالح جليننس مننن  وحننذر) طميبعة رَرائحعة منه تجد أن
. به يتصل من بنزول وينزل به يتصل من بشرف يشرف

عليننه الرسول زوجات على حتى التقوى وجوب الكريمة الية فوائد ومن
 (( إن:  لقوله والسلم الصلة

) ) َراتقميتن
(( فل:  لقننوله الرجننال مخاطبننة في المرأة رخضوع تحريم فوائدها ومن

اا هننذا يكون أفل قلت ) فإن) بتالقلول تخضعن الرسننول بزوجننات رخاصنن
عنن يبعندن حنتى والشنرف المكاننة منن لهنن لما وسلم عليه الله صلى

نسننا ء كننان إذا أنننه الجننواب ؟ الجننواب فمننا هننذا قلننت إن الفتننن مواقننع
الفتنننة عننن وأبعنندهن النسننا ء أطهننر وهننن والسلم الصلة عليه الرسول
ال بالقول الخضوع عن منهيات قلبننه فنني من طمع بخوف النهي ذلك معل
اا علته مع يدور الحكم فإن مرض اا وجود النسننا ء فنني هننذا كان فإذا وعدم

طمننع رخننوف العلة كانت وإذا أولى باب من فغيرهن المبر ءات الطاهرات
عليه الله صلى الرسول بزوجات تختص ل العلة فهذه مرض قلبه في من

اللهننم الننناس من أحد لي بالقول المرأة رخضوع فيحرم هذا وعلى وسلم
اا الفتنننة أمننن مننع لمحارمهننا إل َرالشميطتان(  المحننارم حننتى يعننني أيضنن

ربمننا بننالقول رخضننوعها مننع ) ربمننا َرالععدم مجرى آدم َرابن من يجري
الطبيعننة نفننور لن والمصنناهرة بالرضاع المحارم سيما ول الفتنة تحصل

بالنسننب المحننارم عن نفورها من أقل والمصاهرة بالرضاع المحارم عن
بالرضنناع المحننارم فنني التحننرز يجننب ولهننذا مشنناهد أمننر وهذا والقرابة

. نعم بالنسب المحارم عن التحرز من أكثر والمصاهرة
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 ؟ الرضاعة من رخالها ابن او عمها ابن كان : ولو الطالب
 نعم : أي الشيخ

...: الطالب
من ينفر النسان صار القرابة في هو كان كلما حال كل على : ل الشيخ 

اا بها التعلق اا تعلق . أكثر ينفر شهواني
لكننن للرجننال المننرأة بمخاطبننة بننأس ل أنننه الكريمننة اليننة فوائنند ومننن

رل (( وقلن:  قوله من ؟ يؤرخذ أين من بالمعروف رتا قلو ) .) معروف
اا بعورة ليس المرأة صوت أن فوائدها ومن مننن عننورة إنه قال لمن رخلف
يأتين النسا ء كان ولهذا بعورة ليس المرأة صوت أن والصواب العلم أهل
عن ينهاهن ول أصحابه وحوله يسألنه وسلم عليه الله صلى الرسول إلى
عن وسلم عليه الله صلى النبي لنهاهن عورة المرأة صوت كان ولو ذلك

. نعم الرجال حضور مع الكلم
اا يكون أن النسان على يجب أنه الكريمة الية فوائد ومن به جا ء لما متبع

رل (( وقلن:  لقوله وأفعاله أقواله في الشرع رتا قلو ) .) معروف
النسننان يحتاج القلب في مرض النسا ء فتنة أن الكريمة الية فوائد ومن
قلبععه فععي َرالععذي (( فميطمع:  لقننول مننداواة وإلننى معالجننة إلى فيه

فنني مننرض منننه السننلمة الله نسأل فتاك مرض المرض ) وهذا) مرض
بعفننوه العبنند اللننه يتنندارك لننم إذا البنندن فنني السننرطان كمننرض القلب

( متا:  والسلم الصلة عليه النبي قال ولهذا يهلك فإنه وتسديده وتوفيقه
الحننذر  فالواجب) َرالنستاء من َرالرجتال عل ى أضر فتنة بعدي تركت

. الباب هذا في ويمهلها لنفسه النسان يملي وأل المر هذا من
عننن الننناس أبعنند فإنه القلب صحيح كان من أن الكريمة الية فوائد ومن

) .) مرض قلبه في َرالذي (( فميطمع:  لقوله الفتن مواضع
اا قلبننه اللننه جعننل من أن الكريمة الية فوائد ومن ل المننرأة فننإن صننحيح

بععتالقلول تخضعن (( ل:  قننال لنننه الفتنننة أسباب من تفعله لما تغريه
فيطمننع بننالقول تخضعن ل يقل ) ولم) مرض قلبه في َرالذي فميطمع

مننع ) لكننن) مرض قلبه في َرالذي (( فميطمع:  قال بل فيكن الناس
اا القلب صحيح النسان كان لو ذلك اا نفسننه في أحس ثم سليم مننن شننيئ

ل للننه والحمنند إننني سليم إني يقل ل ذلك عن البعد عليه فالواجب الفتنة
اا نفسننه يننرى قنند النسننان فننإن هكننذا يقننول ل المننر هذا يهمني متحصننن
النننبي أمننر ولهننذا الفتن مواضع عند يخدعه الشيطان لكن التقوى بحصن

فننإن يبعنند أي عنننه ينننأى أن أمره بالدجال سمع من والسلم الصلة عليه
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يتبعننه حتى بالشبهات له يقذف يزال فل مؤمن أنه يرى وهو يأتيه النسان
.

:  وجل عز الله قال ثم
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